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lakūnai szita

Sovietu Virszune
Sukviesta

Stalinistai Yra 
Paszalinanii

Egipto Vidur Rytu žinių 
agentūra pranesza kad dvieju 
prieszingu partijų žmones tuo 
paežiu sykiu priėjo prie rinki
mu vietos ir iszkilo klausimas 
ir susipeszimas apie kuri par
tija pirmiau balsuos. Tame Su
sikirtime žuvo sžesziolika žmo
nių ir dar daugiau buvo sui 
žeista.

kiu reikszme ir pasėkomis ki
toms Sovietinio imperializmo 
pavergtoms tautoms ir valsty
bėms.

♦

Prancūzai
musu Laisves Statulos pa
veikslą nutraukė, kai jie su 
kitais Prancūzais lakūnais

ir jurininkais pas mus atsi
lankė in New Yorko miesto 
uosta.

Isz Amerikos
KA REIŠZKIA

KREMLINO
PERMAINOS?

t

Ar Czia Taikos 
Ženklas?

kad Rusija daug atsargiau ves 
savo dipliomatija ir taip dra- 
įsiai ir taip greitai kitiems 
krasztams negrasins, nes armi
jos vadai vis yra szaltesnio 
protavimo žmones, kurie žino 
savo jiegas ir savo silpnybes, 
daug geriau negu karsztuoliai i 
politikieriai.

Kai Khruszczevas iszraus 
visus Stalinistus ir savo žmo
nes in valdžia indės, jis gales 
savo tvarka investi ir savo 
programa pradėti invykdinti, 
kaslink pramones, fabriku ir 
statjmu.

Tokia programa užimtu 
penkiolika metu ar ilgiau. Ir 
už tai geras ženklas, nes per ta 
laika Sovietams taika būtinai 
reikalinga.

Tai nereiszkia kad jau butu 
galas tam pasauliniam politi
kos karui. Sovietai vis ant vi
su krasztu vestu savo politine 
kova, savo propaganda, bet kai 
pasirodintu pavojus kad ta po
litine kova gali pavirsti in 
ginkluota kara, tai tada, su sa
vo Armijos karininku patari- 

, mu, Sovietai nusileistu, ir ki
tos progos lauktu vesti savo 

i kova be karo.

MASKVA, RUSIJA. —
Kremlinas ima savo stuba isz- 
f zluoti ir daro daug permainų 
paczioje virszuneje.

Georgi Malenkovas, Vya
cheslav Molotovas ir Lazar 
Kaganovich yra intariami, kad 
buk jie nori gryszti prie senos 
Stalino tvarkos.

Teipgi nuo savo Kremlinisz- 
ko sosto buvo nuverstas buvęs 
Užsienio Ministeris Dmitri 
Shepilovas.

Visi jie buvo intarti ir kalti
nami už besidarbavima priesz 
partijos tvarka ir gerove.

Kiek buvo galima dažinoti,

VIESULOS ISZZUDE
APIE 700

tai tie intarti ir buvusieji vai-1 Centro komitetas toliau aisz- 
dovai nėra nubausti, bet tik kina kad tie dabar paszalinti 
pažeminti; jie dar vis skaitomi vadai vis prieszinosi Khrusz- 
kaipo Komunistu partijos na- czevo pastangoms investi gė
riai. Neiszrodo kad czia bus resne tvarka pramonėje; ir kad 
skerdynes ar kraujo pralieji- jie trukdė pastangas užvesti 
mas; bet aiszku kad czia tik! draugiszkus santykius su sve- 
pradž'a. Nes dabar visoje par- į timais krasztais.
tijoje bus perversme ir visi tie, 
kurie dar vis laikėsi ir skaitėsi 
save Stalinistais turės būti isz 
vadovystes paszalinti.

Aiszku, kad czia Nikita S. koks visos partijos 
Khrushevo pergale.

*
Centro komitetas labiausiai;

kaltina Malenkova ir Kagano- 
vieziu ir beveik taip sako kal
tas yra ir Molotovas; ir kiek 
vėliau, tas komitetas sako, 
Shepilovas prie ju prisidėjo 
priesz Khruszczeva.

Jiedu yra vienatiniai pasilikę 
lisz priesz-revoliucijos Komu
nistu būrelio, kurie dar iki 
sziol turėjo augsztas vietas 
Kremline. Kaganaviczius buvo 
vienatinis Žydas Kremlino 
Prezidiume, Taryboje.

LIETUVOS
PASIUNTINYBES

ATSTOVAS

Colgate Universiteto 
Konferencijoje

NEW YORK, N. Y.

WASHINGTON, D. C. —
Dabar dipliomatai ir kiti tarp
tautines politikos žinovai vi
saip spėja ir aiszkina kas ten 
Sovietu Rusijoje, atsitiko, ir ka 
tai reišzkia paežiai Rusijai ir 
kitiems krasztams.

Beveik visiems aiszku kad 
Sovietu Komunistu bosas Ni
kita Khrushevas yra galutinai 
palaidojęs Stalina ir jo rėmė
jus. Jeigu taip isz tikrųjų yra 
ar ne Už ilgo bus, tai geras 
ženklas visiems.

Paszalinimas Georgi Malen- 
kovo, Lazar Kaganavicziaus, 
Vyacheslav Molotovo ir kitu 
sudaro tikra pergale Komunis
tu bosui Khrushevui. Tai pa-L""

, . r i kova be karo,rodo paežiai Komunistu par !
Kitiems Komunistiniems

Tie kurie pirmiau buvo St,a- krasztams szito Kremlino per- 
lino pažeminti, dabar ves viso versme dar daugiau reišzkia. 
kraszto tvarka. Tie kurie pir- ■ Kremlinas jau kuri laika buvo 
miau buvo padeje Stalinui val
džia palaikyti dabar yra isz- 
stumti.

Tarp kita ko, szita pervers
me, szitos permainos gali sztai 
ka reikszti:

1— Iszrodo kad dabar jau 
vieszai susikirto Stalinistai ir 
Priesz-Stalinistai.

2— Iszrodo kad paeziame 
Kremline eina tikra kova už 
Khruszczevo programa per
tvarkyti visa Sovietu pramone. 
Ir iszrodo kad Khruszczevas 
yra laimėjęs.

3— Pakėlimas Marshal Geo
rgi Zhukovo in pilna Prezidiu
mo, Tarybos naryste, parodo 
kad Sovietu Armija vis dau- 
giau ir daugiau intekmes turi 
in kraszto politika.

Iszrodo kad visa tai reišzkia

tijai jau insipyko Stalinizmas.

girdėjęs griausmingus balsus 
anapus savo rubežiu. Kitiems 
Komunistams nepatiko Stali
nizmas.

LAKE CHARLES, LA. — 
Spėjama kad audros, viesulos 
užmusze septynis szimtus žmo
nių ar daugiau, pietinėje Loui
siana valstijos dalyje, c.

Sherifas, policijos virszinin- 
kas Henry Reid isz Calcasieu 
Parapijos, sako kad du szimtai 
devynios deszimts szeszi lavo
nai buvo surasti. (Czia valsti
jos yra vadinamos “Parapijo
mis’’).

Daktaras Harry Snatic, sa
ko kad jis spėja kad dar apie 
keturi szimtai lavonu nėra su
rasta. ,
Darbininkai, bekasdami griū- 

vesuiose, ir bejieszkodami žu-

vusiu, yra radę tukstanezius 
doleriu. Farmeriai
komis nepasitikėjo ir namie 
laikydavo pasislėpė tukstan
ezius doleriu. Kai ju namai bu
vo sugr iauti tai tos audros j u 
tuos pinigus po visa apylinke 
isznesziojo.

Daugiau kaip tūkstantis gal
viju yra dinge. Darbininkai su 
eroplanais tu galviju dabar 
jieszko.

Dar negalima pasakyti 
kiek czia iszkados padaryta, 
bet spėjama kad tai bus tarp 
septynios deszimts penkių ir 
szlmto milijono doleriu.

Prez. Eisenhoweris tuojaus 
paskyrė szeszis szimtus pen
kios deszimts tukstanezius do
leriu Louisiana valstijai ir 
penkis szimtus tukstaneziu do
leriu Texas valstijai.

czia ban-
ta isz atostogų. Loszike Tyler 
buvo ka tik užbaigus muving- 
pikczeri “Jailhouse Rock’’ su 
.losziku jaunuoliu garbinamu 
dainininku Presley. Ji buvo 
ant vietos užmuszta toje nelai
mėje. Jos kūnas buvo per pu
se perpjautas kai tiedu auto
mobiliai susimusze. Jos vyras 
Gregory, isz Hopewell Junc
tion, N. Y., pasimirė Laramie 
ligoninėje. Jam buvo sprandas 
ir pecziai sulaužti.

Konsulas Vytautas Staszins- 
kas savo pasisakyme Liepos 4 
diena perdavė Lietuvos Pa
siuntinybes sveikinimus klau
sytojams Amerikiecziams, pa
vergtųjų krasztu draugams, ju 
Tautos Szventes, iszsilaisvini- 
mo sukakties proga. Jis toliau 
nurodė, kad laisves supratimas 
(idealas) yra bendras visai 
žmonijai, Amerikiecziai idealo 
yra jau seniai laimingai pasie
kė, tuo tarpu kai net sziandie- 
na daugelis pavergtųjų tautu 
tebesiekia iszsilaisvinti isz 
priespaudos, kuri yra nepaly
ginamai žiauresne ir svetimes
ne toms tautoms, negu ta 
priesz kuria sukilo Amerikie
cziai, laikydami ja nebepake
liama. Tas idealo bendrumas 
užtikrina pavergtosioms tau
toms ju troszkimu supratima 
ir sanjausma isz Amerikos pu
ses. Balti j o valstybių atveju 
toji Amerikos sanjausma ir pa
rama pasireiszkia nepripažini
mu, už kuri tos tautos yra la
bai dėkingos, Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos taip vadinamojo in- 
jung.’mo in Sovietu San junga. 
Tuo paežiu metu, kai paverg
tosios tautos siekia sau laisves, 
Amerika, visa žmonija siekia 
taikos ir saugumo. Vienok, 
tiek laisve pavergtosioms tau
toms, tiek taika ir saugumas 
bus inmanomi tik visiszkai su
byrėjus Sovietinio imperaliz- 
mo sistemai. Ypatingai isz- 
ryszkejo Vengrijos invykiu

Po Kaganavicziaus priežiu- Į 
ra buvo visa statybos pramo
ne; Molotovas buvo Valdžios 
Vaidinimo Ministeris, kaipo

sargas. Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
dipliomatiniai atstovai ir szie- 
met buvo pakviesti, dalyvavo 
Colgate Universiteto, Hamil
ton, N. Y., konferencijoje Ame
rikos užsieniu politikos klausi
mams svarstyti.

Tokias metines konferenci
jas Colgate x universitetas ren
gia nuo 1949 metu ir in jas 
kvieczia Užsieniu atstovus ir 
organizacijas, asmenis, dirban- 
czius tarptautiniu santykiu 
srityje.

Lietuvos Pasiuntinybes at
stovas konsulas New Yorke 
Vytautas Staszinskas su Esti
jos ir Latvijos pasiuntiniais 
Liepos 2, 3 ir 4 dienomis daly
vavo konferencijos dalinio 
“apskritojo stalo’’, pokalbiuo
se Rytu Europos klausimais, 
kuriu klausėsi kelias deszimt
tais klausimais besidomineziu metu, kai pernai spalyje iszsi- 
invairiu Amerikos mokyklų; laisvinusia Vengrija Sovietu 
mokytoju ir organizacijų at-į Rusija vėl puolė ir isz naujo 
stovu.

Sziu metu konferencijos Ry
tu Europos grupe labiausiai 
buvo užimta pastarųjų keliu 
menesiu invykiu Lenkijoje ir 
Vengrijoje svarstymu, tu invy-

KETURI KAREIVIAI
- INTARTI

Užsipuolė Ant 
Vokietaites

pavergė. Ar toks subyrėjimas 
kada invyks revoliucijos, ke
liu, nėra inmanoma pranaszas- 
ti, nei siūlyti kokiomis priemo
nėmis pagretinus pirmąją ar

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Saudi Arabijos 
Karalaitis

LOSZIKE SU SAVO 
VYRU UŽSIMUSZE

Revoliucija, sukilimas Ven
grijoje ir Lenku pasipdieszini- 
mas buvo grūmojimai Rusijai 
ir perspėjimai Krtmlinui.

Ir Kinijoje, Prezidentas, 
Diktatorius Mao ir jo partija 
jau ne syki buvo davė Krernli- 
nui žinoti kad jiems nepatinka 
Stalino padupezninkai ir Sta
linistai ir kad visi Kiniecziai 
krypsta in priesz-Stalinistu 
puse.

Khruszczevas dabar tikisi 
kad jis tuos krasztus gales vėl 
prisitraukti ir gal net ir Yugo- 
slavijos Marshal Tito intikinti 
ir parsivesti namo.

b®

Saudi Arabijos 
Faisal Al Saud, 
bijos karaliaus brolis, yra 
atvažiavęs in Amerika gy- 
dintis. Su juo atvažiavo jo 
žmona, Karalaite Effat, ju 
keturios dukterys ir trys 
sūnūs.

Karalaitis
Saud Ara-

LARAMIE, WYOMING. — 
Loszikes Judy Tyler lavonas 
buvo paimtas nuo vieszkelio, 
kur ji žuvo automobiliaus ne
laimėje su savo vyru Gregory 
Lafayette. Jiedu buvo apsiže- 
nije tik keturi menesiai atgal.

Jos lavonas buvo pasiunstas 
in Ridgefield, Conn., kur jos 
tėvai gyvena.

Dainininkas Elvis Presley 
kuris ka tik buvo užbaigęs pa
veikslo, muving-pikezieriu pa
veikslą su ja, sako kad jis da
bar neiszdrys nei pažiūrėti in 
ta paveiksią. Ji buvo tik 24 
metu amžiaus.

Elvis Presley sako kad visi 
vyrai ir vaikai in Memphis, 
Tennessee ja garbino ir mylė
jo.

FRANKFURT, VOK. — 
Keturi Amerikiecziai kareiviai 
yra intarti už užsipuolimą ant 
19 metu Vokietaites, netoli nuo, 
Amerikos kareiviu buveines.

Tai antras tokis musu ka
reiviu prasižengimas czia in 
viena sanvaite.

Tokie atsitikimai yra labai 
opus musu politikai, ypatingai 
dabar kai randasi tiek daug 
nesusipratimu su Japonais 
kasl’nk to Amerikieczio kuris 
nuszove viena Japone, ir su 
Formosa žmonėmis, kurie ant 
musu baisiai pyksta už tai kad 
musu kariszkas sztabas tenai 
iszteisino viena musu kareivi, 
kuris teipgi buvo intartas už 
žmogžudyste.

Buvęs Futbolininkas Nuzulintas

16 ŽUVO
PER RINKIMUS i

CAIRO, EGIPTAS. — Sze- 
(Sziolika žmonių žuvo per rin- 

Loszike Tyler ir jos vyras kimus mažame miestelyje.-Rin- 
Gregory Lafayette užsimusze kimai yra laikomi visame 
kai ju automobilius susikūlė su Egipto kraszte. 
kitu automobiliu ant U.S. Dauguma kandidatu yra pa- 
Highway 30. Jiedu gryžo isz ties Prezidento Nasser paskir- 
Californijos in New York mies- ti.

Dvideszimts septynių me
tu amžiaus Donald F. Bahr- 
man, buvo futbolininkas ant 
Southern California Univer- , 
siteto ratelio, buvo nuszau- 
tas, nužudintas, in Los An
geles, California.

Po deszine stovi polici-

j antas William E. Pottorf f, 
trisdeszimts dvieju metu, 
kuris sako kad jis ta futbo
lininką nuszove kai jis buvo 
pasėkės jo žmona namo. 
Policijantas sako kad jis 
mislino kad tenai kokis va
gis tykoja prie jo namu.

t
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SAULE” MAHANOY CITY, P£.

Kas Girdėt
Ir vėl tas algų ir kasztu už

burtas ratas. Plieno fabrikan
tai pradėjo ta rata sukti, kai 
jie dar syki pabrangino plieną. 

t • •
‘

Dabar kiti fabrikantai pa
seks plieno fabrikantu pavyzdi 
ir savo tavora mis pabrangin
ti.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

kia,investi instatyma, kuris ta 
teisina suvaržintu.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabai 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isu 
szito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Pypkes Durnai
karvelio niekur ir nulindęs, 
sake:

man i avės,

karvelio nei giriose 
kuose, jii'szkok kur

tavo

Sutvėrė sau

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
Jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Satile” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

mčsk ji tuojaus in mares, o isz 
gilumos mariu iszaugs didelis 
medi®, ant kurio vist sau pa- 
silsesit.- Kitaip gulbe negalėtu

Ir darbininku unijos yra ežia 
kaltos nes jos vis reikalauja 
didesniu algų savo darbinin
kams.

Dabai- iszrodo kad 
Amerikoje turime nauja 
v o t i s zk a d i k t a t o r y st e, 
sudaro1 tie musu Auigszcziausio 
Teismo nariai.

mes 
ir su
kuria

Neiszvengiama iszeitis yra 
tai kad visiems pragyvenimls 
dar labiąu pabrangs.

Dabar Amerikos doleris yra 
vertas mažiau negu penkios 
deszimts centu, prilyginus prie 
dolerio priesz, kara.

Bet iszrodo kad1 biznieriams 
biznis vis eis gerai, nes žmones 
daug tu doleriu uždirba ir tu
ri, nežiūrint, kad ju yra dau
giau negu pusiau pigesni, ver
tesni.

Dauguma žmonių mistiną 
kad kai teisėjas būva, paskir
tas in szita Augszcziausiaji 
Teisina, tai jau jis* tenai gali 
pasilikti iki gyvos galvos, kad 
tai tas paskyrimas yra amži
nas. Visai ne !• Musu Konstitu
cija. nieko nesako apie jokia 
amžinyste tokiam paskyrimui.

Jeigu Kongresas turi patvir
tinti tokio tęisejo ipaskyrima, 
tai tąsi pats Kongresas gali ta 
savo patvirtinimą ir atszaukti.

apraszy

apysaka 
Bzimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

Daug dabar girdėti apie nu
siginklavimą, bet tai tik szau- 
nus žodžiai, mažai ka reisz- 
kianti.

Amerika neketina nusigink
luoti. Valdžia dar daugiau pi
nigu paskirs del apsiginklavi
mo1.

Prez. Eisenlioweris buvo 
kalbėjęs apie nors dalini, maža 
nusiginklavimą. Bet kai Ko
munistai pasiuntė savo, karisz- 
kus eroplanus in Pietų Korė
ja, kai jie-su'bombardavo Que- 
moy salas, ir kai ju sulbmarinai 
pasirodė Bauduonose Jurose, 
tai visi planai kaslink nusi
ginklavimo greitai iszgaravo.

Nikita Khruszczevas, Sovie
tu Busijos galingas bosas bai
liai nustebo, kai Tautu San- 
junga savo raporte atkartuojo 
Sovietu Armijos žmogžudys
tes, skerdynes Vengrijoje. Mat, 
K r u s z c z e v as, b e sib ai ad ų oda- 
mas po kitus krasztus, visur 
gražiai szypsojosi, -drau'giszka 
ranka isztese ir visus draugais 
vadino, mislindamas kad jis. 
visus prie saves prisitraukė. O 
dabar, sztai, Tautu San junga 
primena jam tai ka jis jau se
niai buvo- pamirszes ir ka jis 
norėjo kad visi kiti pa.mirs.ztu.

Dievas sutvėrė Jieva, 
Kad butu del Adomo 

drauge.
Dievas ir daugiau žmonių 

sutvėrė,
Kad gyventu su savim, 
Bet kad gyventu sutikime, 
O nesivaidintu ir kitu 

neapkalbinėtu biauriai.

GERA KARALIENE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

‘nga karaliene užlaužė 
ir graudžiai apsiverke, 
os nieko ne pagelbsti.

užklausė žieminio vėjo:

visi sutvėrimai bijo, kuris per

ar nematei mano balto karve
lio?

Sekretorius' John Foster 
Dulles -staeziai yra pasakęs kad 
Amerikos . valdžia jokiu budu 
nerems. Kdmunistiszka Kinija, 
bet palaikys tautininku Kinie- 
cziu puse ant Formosa salos. 
Jis ežia kalbėjo ne tik su Pre
zidentu Eisenhowerio žinia, 
bet staeziai už Eisenlioweri.

Earl Warren, Augszcziausia 
Teismo virszininkas, gal jau 
prasiszoko ir gal per daug nu- 
-sikando', apribodamas. Kongre
so ingaliojimus. Galimas daig
ias kad Kongresas’ visiems 
tiems teisėjams dagus aplau
žius. 'Nes Kongresui mažai rei-

, VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis prariesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 

... geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa- 

.. veikslus isz kares lauku, ženk- 
., lyvu ypatUj miestu, naujo isz- 

radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity 
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant visu 
svieto.

In Milwaukee, penkios de- 
szifrits vieno meto amžiaus be
namis ir bedarbis George C. 
Famst, iszleistas isz kalėjimo 
ana Rugsėjo menesi, kur jis 
buvo- iszbuves pustre-c-zio meto 
u!ž vagystes, iszmusze langa. isz 
gazolino stoties duriu, inlipo 
ir nieko nepasivoge. Vietoje- 
ka nors pasivogti, isz tos sto
ties patelefonavo policijai, 
praszydamas kad policijantai 
atvažiuotu ir ji in kalėjimą nu- 
vesziu.

Ant rytojaus teisėjais, isz- 
klauses jo nusiskundimo, jam 
pasakė: “Tu žinai, kad asz ga
liu tave in kalėjimą patupdin- 
ti nuo vieno iki deszimts me
tu.”

Jis teisėjo paprasze: “Pa
skirk man deszimts metu.”

Teisėjas jam paslkyre, tiek 
kiek jis buvo iszsedejes už ana 
vagyste; pusantro meto in ka
lėjimą.

<
Benamis ir bedarbi® George 

C. Faust buvo nuvesztas in ka
lėjimą in Waupun, ir kaip tik 
ant vakarienes susip-ejo. .

In Muncie, Indiana, 37 metu 
amžiaus Leslie Anderson buvo 
nubaustas ant keturiolikos do
leriu, už tai kad jis susitikęs 
su savo 'buvusia žmonia, ju ve
dybos sukaktu vi u dienoje, 
priėjo prie jos ir davė jai in 
aki, kuri tuojaus pajuodo.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele 
knvga. 404 puslapiu. 50c.

No.102— Prakeikta, meiliu 
gas kriminaliįizkaa 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio jszimta isz 
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

N o.l 28—Dvi isz tori jos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Bazbaininka. 
43 puslapiu, 20c.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

kada

grau- 
/' nepa-

manės iszita. auksini obuolį ir 
pamanstyk apie, mane, 
busi bedoje.i

Apsiverke ka ra liene 
džiai, nes aszaros nieko
gelbes, ir atsigryžo pas menuli 
kuris užszviete ant dangaus ir- 
paszauke: ‘ ,

— Menueli mano sidabrini, 
menuli niylimiauses, ' susimilk 
ant manės vargingos, pažiūrėk 
giriuose, laukuose ir pasakyk 
man, ar nematai balto- karvelio 
mano?!

Sidabrinis menulis temiugai 
apžvelgė visas girias ir laukus 
■bet negalėjo- patemint balto

Ne, atsake vejas, nema- 
jo niekur, nes gaila man 
ir paklausiu apie ji savo 

broliu, veju isz kitu szaliu 
svieto, gal jie ka. apie ji žinos.

Ir užputę baisiai, o ant to 
balso subėgo vejei pietinis, ka
karinis, sziąurinis pas ji, ir 
pradėjo pasveikint szoki, per 
ka pasidarė-baisi viesulą ant

ežia u

Žieminis vejas apsimalszino 
savo jaunesnius brolius ir pa
klausė ju, ar hemą te lekiojan- 
ti po svietą, balto karvelio?

Vakarinis ir sziąurinis vejas 
nemate, pietinis, kuris buvo 
isz jn visu meilingiausias, pra
kalbėjo tyku balsiu:

— Mielas mano -broli, ma- 
cziau balta karveli, leke priesz

mane toli, net aid Bauduonuju 
mariu, o 'kad jau perejp šelpti
ni metai užkeikimo, per tai 
stojosi vela levum ir dabar ta
me laike pradėjo baisi muszty- 
ne milžiuiszku smalku, kuris 
mėtėsi ant. jo, o tas smakas tai' 
yra užkeikta, karaliene ragana, 
kuri nori padaryti ji savo ne-, 
valninku.

, ' I

— Ar girdėjai'! Tarė,-žie
miais vejas in karaliene? Da
bar duosiu tau da rodą: sku
bink tuojaus prie kraszto Rau
donųjų mariu, tenai -aid krasz
to paregėsi žales lelijėles, isz- 
augantes isz piesžku. Paruo- 
kuok keri nuskink vienuolikta 
ir kirsk su ja smalka ant anga
ro, o tada abudu kariaujanti 

yrjg'aus savo žmogiszka pavy- 
dala, o v/vras tavo' gales inga- 
let savo neprieteliu. Toliaus ne 
apsidairyk suvisai sėsk tuo
jaus su savo vyru ant. baltos 
gulbes, kuris plauke ant Ban
domi mariu,i o jisai ant savo 
pe-eziu davesz iki kraszto. 
Cziona.is turi nuo manės auksi
ni rieszpta, neužmirszk apie ji, 
kada gulbei neteks pajiegu,

rali (-ne padekavoje geram vė
jui, po tam prhdejo bėgt kiek 
tik turėjo pajiegu prie Raudo
nųjų mariu.

Isz tolo, mate muszancziu- 
s-ius Ieva, su smaku ir žales le
lijėlės. Temiugai perrokavo 
dešimts,- o vienuolikta, nusky- f '
nūs su dTebancziom . rankom, 

! uždavė y pa per nugara sma
ko. Tuojaus levas ir smakas 
stojosi žmogiszkam pa.vydale, 
nes iii vieta fnusztis toliau, ka
raliene ragana pagriebė kara
lių ir sėdus- ant baltos, gulbes, 
nuplaukė ant mariu., neu-žilgio 
isznyko karalienei isz akiu.

— TOLIAUS BUS—

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

... MALDA ... ;

Viesz. Jėzaus ir •
Motinos Szvencz. '

! Sapnas Motinos Szven-
[ cziausios, mieganezios
I ant kalno Alyvų, žemei
I Batanijos, bažnyczioj
[. Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Sardinia saloje, prie Italijos 
politikieriai nusiskundė, kad 
prieszingos partijos politikie
riai neteisingai elgiasi per rin
kimus.

Paaiszkejo ka l politikieriai 
visiems balsuotojams buvo isz- 
da ine po viena czeveryka, del 
kaires kojos, ir buvo visiems

Kaip Užsisakyti Knygas:

Platiakit “Saule

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Ots.

W Užsisakant knygas ir- 
ežio Katalogo, veikia paminėt 
tik numeri knygos. Pinigui 
siuskite per Pacztino Moni-Oi 
deri, Express ar Ban kino Mo 
ni-Orderi, o jeigu norite pini 
gaiš siusti, tai reikia Užregis 
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite d adei 
deszimtuka ekstra del prisiuD 
timo kasztu.

‘Visi Afoni-Orderiai ir Pini 
gai, o ir visi laiszkai “visad? 
turi būti siusti vien tik an 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO. 
Mahanov Citv. Pa.. - U 10 #

prižadėję kad jie gaus antra 
czeveryka, del deszines kojos, 
jeigu ta. partija rinkinius lai
mes.

Raszyto.jos “Lazdynu Pelė
dos” asztuonios deszimts pen
kių metu sukakties minėjimas 
invyko Gegužes septyniolikta 
diena respublikines bibliotekos 
svetainėje, Kaune. Su gėlėmis 
ir dovanomis raszytojos pa
sveikinti buvo ateje mokslei
viai ir visuomeniniu draugijų 
atstovai. Bibliotekoje buvusi 
ątidaryta “Lazdynu Pelėdos” 
knygų paroda. Jai suteiktas 
“nusipelniusios meno veikėjos 
garbes vardas.”

Tik gaila prisipažinti ir pa
stebėti, kad ta Lazdynu Peleda 
beveik nieko gero, verto ar -žy
maus nėra iparasziusi nuo to 
laiko kai Komunistai Lietuva 
užkariavo.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50,

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kairia, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo
kesčiai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti! - .

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—* ‘ Saules ’ ’ Redakcija,.
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Gera Karaliene
l' 

TURTINGAS kunigaiksztis, 
iszkeliaudamas in tolyina 

kelione, tarė iii savo tris (luk
terės:

— t Mylimos mano duktriu- 
kes, gal ne greitai pasimatysi
me. Ka-gi norėtumėt idant 
jum atvedžiau isz savo kelio
nes?

Viena isz ju geide idant tė
vas atvežtu puiku szniura. per
lu; antra puiku žiedą su dei
mantu; o jauniausia jo numy- 
letina mėtėsi jam ant kaklo, 
szaukdama:

—■ Mano mieliausias teveli, 
asz nieko daugiau nuo tavęs 
nenoriu kaip tiktai giedojenti 
pauksztuka su auksinais spar- 
nelais ir kojelėm.

Tėvas prižadėjo iszpildint 
prižadejima duota del dukte
rų: at bu vine jo kelione per visa 
meta, atlankinejo visokius 
sklypus. Nupirko deimantą ir 
perlus,' bet giedojanczio pa.uk- 
sztuko' su auksinais sparnelais 
ir auksinėm kojelėm ant viso 
svieto negalėjo rast.

Jau sugryžinejo namon, susi
rūpinės tuom laibiau jog; nieko 
del savo mylimiausios dukriu- 
kes neatvežei, o kėlės vede jam 
per tankia ir sena giria, terp 
kurios paregėjo vidurįje pui
ku palečių, priesz ji stovėjo di
delis aržuolas su auksinais la
pais, o ant jo tupėjo auksinis 
pauksztukas, cziulbedamas 
puikiai. .

Nusidžiaugęs kunigaiksztis 
paszauke ant savo tarnu ir lie- 

’ pe vienam sugaut pa.ukszteli; 
bet vos vienas isz ju prisiartino 
prie medžio, pakilo baisus le
vas su auksinais plaukais, gu
lintis tykiai ant žoles, ir suirko 
teip baisiai jog net lapai nuo 
aržulo nukrito, o pauksztukas 
pakilo auksztai in debesus.

Sudrėbėjo tarnai, kunigaik- 
sztis pasitraukė atgalios, per
sigandęs žmogiszkum balsu už
sirūstinęs :

Kas norėjo man auksini 
pauksztuka pavogt, turi nu
mirt !

Ir iszsižiojo- baisiai, rodinda- 
mas milžiniszkus dantis.

— Nežinojau jog tas pauk- 
sztis prigulėjo prie tavęs, atsa
ke nusiminęs kunigaiksztis, 
paukszcziai lekioja po svietą ir 
niekelio ne yra locnaste, bet 
jeigu man atiduosi, užmokėsiu, 
tau gerai, kiek tik pats norėsi.

— Aukso tavo nenoriu, at
sake levas su puikumu, o už 
tavo nedora apsiejimą turi 
prapult, sugryžimui namon, 
atiduosi man ta, ka sutiksi ant 
slenksczio savo namo. O to-* 
kiam laike galiu tau padovanot 
pauksztuka.

Kunigaiksztis labai nulindo, 
ba atėjo jam ant mintes’, jog 
jo jauniause' duktė, buvo pa
pratus pirmutine iszbegt isz v

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju- 
su geras szirdis ir’ sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip J turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 

’ vilkinėkite ir prisiunskite pre- 
' numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!
*-4444444-4444-4444-4444444*44

namu, idant savo tęva, pasvei
kint, kada namon sugryždavo. 
Nes isz antros szalies, maustė 
apie baisia smerte, nepavelino 
spirtis ilgiau, o kada vienas isz
jo tarnu pradėjo jam pasakot, 
jog gal pirmutiniu ant jo tiki-

Hei jus R...villesi vyrai, 
Badai pas jus negerai, 
Merginos ,ka nori su 

jumis daro, 
Priverstinai pas altoriaus 

varo.
Sztai ka dvi merginos 

padare.
Abidvi po verszeli 

ve d žiojosi, 
Su jais meilei kalbėjosi, 

Tiedu visai to nesitikėjo, 
Kaip ju nagus staiga!

inejo,
Na ir gana, 

.Viena padare laruma, 
Sziandien vienas kalėjime 

vaitoja, 
Keikia ant merginos ir 

dejuoja, 
O da kaip teismas iszeis, 
Tai ir gal kvapai pareis. 
Su tokioms skarmalems

ne užs Įduokit e, 
Rankas viens kitam > 

i paduokite,
Kad sauguosite tokiu, 

Mafuzeliniu mergų, 
Kurios jau ne viena

vaikina pamokino, 
Ir in kalėjimus pasodino, 

Su joms ne nustojate, 
Ir insipainioti duodate!* * *
Isz Ulinojo bobele viena, 
Keturiu vaiku motina, 

Per istulbas bėgioja, 
Liežuvius ant kaimynu 

neszioja,
Daug prieteliu turi, 

Ant saviszkio visai nežiūri, 
Vakaruszkas iszprovineja, 

Vyrelius užpraszineja, 
O toji bobele nieką, 

Iszdžiuvus kaip szaka, 
Ant kitu nuolatos 

užsipuldineja, 
Biauriai apkalbinėja, 
Asz ja pasamdysiu, 

Tai rots bizni varysiu, 
Man tilighamus priduos,

• Ir niekai nežinos,
■ Mat liežuvi gera turi, 

Ant nieko nežiūri,
Katra tik gali, 

Aploja kaip mat!

Kaip-gi Galėjo Turėti?

Petras — Jau du metai 
kaip jus apsivedia ir da ne
turite vaiku!

Povilas — Isz kur gausiu, 
jeigu mano pati ligi vėlybam 
vakarui loszia “bridžiu” su 
kaiminkoms.

SKAITYKIT 
®^“SAULE”^a 

PLATINKI!!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

*
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa 

mo gal jo szuo iszbegt arba ki
tokia koks sutvėrimas, davėsi 
prisikalbet ir prižadėjo levui 
k a jisai norėjo.

Tame laike pauksztis nusi
leido žemiu ir atsitūpė ant ku- 
nigaikszczio peties ir gervalei 
davėsi pasiimt.

Kunigaiksztis skubino su 
sugryžimu namon su muszan- 
■czia szirdžia, o kada paregėjo 
savo jauniause duktė began- 
czia prieszais ji, su verksmu 
pradėjo ja prispaudinet prie 
szirdies ir bueziuot, negalėda
mas nukenst regėjimo links
mybes josios -su kuria pagriebė 
giedanti pauksztuka.

— Ko-gi teip rūpiniesi ma
no mylimas teveli? Paklau.se 
ant galo nusistebėjus jo aša
romis. i-Gilukningai sugryžai 
isz tolimos keliones ir vietoje 
džiaugtis isz to su mumis, tai 
tu sųsirupinias, rodos tave pa
tiko didele nelaime.

— Negalėjo mane patikt 
didesne, atsake kunigaiksztis 
tave pražadejau ant suedimo 
dej levo, idant savo gyvaste 
gelbet.

Ir apsakė jai visa atsitikima 
kas atsitiko' su levu, kur sura
do pauksztuka. Mergaite isz-' 
klausė su akyvumu tėvo, po 
tam apsikabino ant kaklo ir 
pradėjo bueziuot.

—• Gerai padarai mano te
veli, atsake linksmai, ka-gi pa- 
daryeziaū, varginga sieratelie 
be tavęs? Levo suvisai nebijau, 
apipra.su ji, pamatysi, ir isz- 
praszysu, jog pavėlins man su- 
gryžt pas savo mylima teveli.

Kunigaiksztis norėjo ja pa
silikt pas save, ir nedalaikyt 
duoto žodžio levui, norints tu
rėtu pražūt, bet mergaite neno
rėjo ant to sutikt, tvirtindama 
jog duoto žodžio negalėjo su
laužyt ir turi prižadejima da- 
laikyt, norint ir turėtu gyvas- 
czia užmokėt. > •

A • • • XAnt rytojaus iszsirenge mer
gaite in kelione. Vienas isz 
isztikimu tarnu jai parode ke- 
la, o kada paregėjo szimtmeti- 
ni aržula su auksinais lapais, 
sugryžo namon, idant nebūtie 
ludintojum baisaus regėjimo 
smerties mylimos panaites.

Levas, paregejas kunigaik- 
szcziute, pasveikino ja szirdin- 
gai ir nuvede in puikus kam
barius, kur stovėjo stalas už
dengtas. Stovėjo ant jo< skanus 
valgiai auksiniuose ir sidabri
niuose induose, o tarnavo dvy
lika tarnu, o levas sėdėjo sza- 
le jos ir paliepinejo ka turėjo 
daryt. Po pabaigtai valgi nu
vedė ja in miegkambari, kur 
prasze idant sau pasilsėtu. 
Pats tuo jaus' prasiszalino, nes 
kada'naktis užėjo, o atėjo pas 
ja žmogiszkam pavydale ir pa
sakė mergaitei, jog yra kara
lium, užkeiktu per garsinga ra 
agniu, ir ligi sziolei saule svie- 
czia, turi devet levo kaili, o 
nakties laike, terp tamsybes, 
žmogum gali būtie.

Mergaite laibai nudžiugo ka
da dažinojo apie tai, ba nelai
mingas karaliunas labai jai pa
tiko. Ne po ilgam, likos pa
rengta puiki vestuve, o sve- 
cziai iszsiskirste kožnas in sa
ve, jauna pora pastanavijo per 

diena miegot, o nakties laike 
gyvent terp saves kaip visi 
žmonis.

Ir buvo jiems linksma. Viena 
diena levas tare in savo pa- 
czia:

— Ryto atsibus vestuve ta
vo vyriausios sesers, o jeigu 
nori atlankyt savo teveli ir bū
tie ant vestuves, tai mano levai 
tave jyto nuvež pas tęva.

Jauna, karaliene 'Sutiko ant 
to noringai, vyras nuvedė ja 
ligi rubežiaus savo vieszpatys- 
tos, po tam sugryžo namon; 
jie užvažiavo priesz narna savo 
tėvo, auksnioje karietoje, 
traukta per keturis levus.

Didelis buvo nusistebėjimas 
visu ir džiaugsmas tėvo, kada 
jauniausia duktė apsakinėjo 
apie save.

Visi mislino,, jog pražuvo se
nei naguose levo, per ka senas 
kunigaiksztis net pražilo isz 
rupesezio, o matydamas ja da
bar, negalėjo invales prisižiu- 
ret ir klausyt josios balso.

Po vestuve! liepe tėvas pa
sveikint savo žentą, o didelis 
pulkas patinstamu draugavo' 
ja ligi rubežiaus, kur pats levas 
ja pasitiko.

In koki laika po tam, vela li
kos prisiunsta . užpraszimas 
aut vestuves antros sesers, nes 
karaliene tare in vyra:

Nevažiuosiu pati, nenoriu 
atsiskirt su tavim, .važiuosim 
abudu.

— Tai yra negalimu daig- 
tu, mano mylima pacziule: ži
nai gerai jog tik tamsumoje 
pastogu žmogum, o jeigu tada 
pultu ant manės norints ma
žiausia szviesa saules, tuojaus 
pasiverseziau in karveli ,ir per 
septinus metus turecziau le
idot po svietą drauge su kitais 
k ar vela i$.

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

Ever dream of tossing a coin into the 
fountain of Trevi? Ever picture yourself 
dancing the tropical night away and see
ing the moon come up over Kingston 
town? If you’re like most girls working 
today, you have.

And vacation dreams like these can 
come true. Your two weeks with pay or 
three months away from schoolroom 
chores can become once-in-a-lifetime 
thrills.

And here’s how. Sign up for Payroll 
Savings where you work! Or make arrange
ments to buy U. S. Savings Bonds regu
larly where you bank.

The rest is automatic. Any amount of 
money you stipulate will be saved for

you each payday and invested in Savings 
Bonds. You’ll be surprised how fast your 
Savings Bond nest egg will grow.

The main thing for you to do now is 
to stop just dreaming ‘about strolling up 
the Champs-Elysees or cruising down to 
Caracas—and to start making these dreams 
come true. Start investing in Bonds today!

And now Savings Bonds pay better than 
ever! Every Series E Savings Bond pur
chased since February t, 1957, pays 3-V4 % 
interest when held to maturity. It pays 
higher interest, too, in the earlier years, 
and matures in only 8 years and 11 months. 
Now, more than ever, it’s smart to save 
with LJ. S. Savings Bonds.

Safe as America ... U. S. Savings Bonds

The U. !3. (jovernment does not pay tor this advertisement. The Treasury Department thanks, 
tor their patriotic donation, the Advertising Council and
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu. '
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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— Nebijok, mano • bran
giausias;, stengsiuosiu tave 
teip' nuo szviesos apserget, jog 
nepuls ant tavęs; o p a man st .y k 
tik kaip man bus linksma su 
tavim po tuom paežiu stogu! *

Ant galo levas pristojo ant 
praszymo paezios; paėmė su 
savim sūneli, kuris nesenei 
jieips buvo1 užgimęs ir nuvažia
vo pas karalienes tėvus, kurie 
ant noro savo dukters, liepe už- 
murint vienam kambarį visus 
langus. Dienos laike buvo terp 
ju pavydale karaliaus žverium.

Treczia diejia pribuvimui 
jaunos poros in palociu, atsi
buvo puike vestuve. Szvecziai 
važiavo in bažnyczia su žibin
tiem ir žvakėm, o kad niekas 
nepatemino, o užmūrytam 
kambari radosi skilute maža 
szviesele* puolė ant užkiekto 
karaliaus, o nelaimingas aki- 
mirksnije pavirto in karveli.

Kada karaliene sugryžo su 
svodbom namon pirmiausia in- 
bego in #k am bar i kur radosi jo
sios vyras, idant ji suspaust ir 
apsakyt apie viską, nes in 
vieta savo vyro, paregėjo kar
veli, kuris teip in ja. pra,kalbė
jo:

— Stojosi ka buvau tikė
jas; per septinis metus turėsiu 
szitam pavydale dalliar leidot 
po svietą, nes kas septini 
žingsniai nuteisiu plunksna ir 
Irfsza kraujo, o jeigu eisi pas 
tuos ženklus, galėsi mane isz- 

gelbet po septiniu metu!
Įszgirdus tai karaliene, bal

sei apsiverke, nes tuojaus nu- 
szluoste aszarais, !ba karvelis 
tuojaus iszleke ir reikėjo pas
kui ji eit jieszkot pėdu, idant 
pataisyt kalte per savo' leng- 
va-tikysta ir iszgellbet savo 
mylima, vyra. Bego neapsidai- 
rydama niekur nežiūrėdama in 
aukszta, nes žiūrėdama akyvai 
baltos plunksneles ir laszo rau
dono kraujo, kurie nu puoli nė
jo ant žemes kas septini žings
niai.

Ir teip begO' visus metus, ne
manydama apie nieką, konę 
suvis neatsilsedama netrupu- 
czio, o maitinosi tuom ka prie 
kelio rasdavo, ne verkdama 
idant nepagadintu akiu ir ne
pamestu pėdu savo mylimo. 
Nuplisze czeverykai jau seniai 
nuo kojų nupuolė, kojos ap
draskytos ir sukruvintos nuo 
erszkeeziu, karaliszkos szlebes 
jau seniai supliszo, o plaukus 
dulkes apibarste, saule apde
gino- balta veidą josios, nes ji, 
nejautė skausmo, nei nūvargi- 
mo nesisarmatino savo- skudu
ru, kuriuose iszrode kaip ar- 
sziause ubage; nesigraudino 
savo puikumo ir jaunystes, tik
tai bego priesz save sujbaime 
idant nepamest pėdu, kuriuose 
turėjo vilti atradima savo vy
ro.

Jau septintas metas, ir pa- 
jiegos vargszes su kožna. diena 
mažinusi, bet nemažino-si mei
le josios szirdyje kuri jai davi
nėjo pajiegu ir kantrybes.

Teip, jau neu'žilgio! Tiek 
laiko, tiek vargo, tuojaus vis
kas pasibaigs, tik maža va
landėlė.

Sztai nelparegejo priesz save 
anie laszeli kraujo, anie plunk
snos ir istojo'persigandus. Pa-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai! Į i

160 Puslapiu b
8 col. ilgio, 5% col- pločio ![ 
Iszaiszkma sapna ir ka« Jį 
ateitoje stosis. Su priedu b 
planatu ir visokiu burtu. J' 
Knyga in minksztoa po^ [i 
pietos virszeliuose. :: :: ji

Pinigai reikia siusti su ! Į 
užsakymu: ] [

Tiktai,. . . $1.00 i;Saule Publishing Co., !; 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS.

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahauoy City, Pa., U.S.A.

i

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

f Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

žiurėjo in virszu, jau nematei 
karvelio; nemate jo debesiuose 
anie girioje, anie ant auksztu 
kalnu; kur-gi galėjo ipasidet, 
kur isznyko jai jsz akiu myli
mas josios vyras?!

Aszaros uždengė jai akis, 
nes ka aszaros gali prigelbs- 
tet. Aplinkui nieko nematyt, 
tik saulute szviete ant melino 
dangaus.

Isztrauke ranka in auksine 
saulute ir graudingai paszau
ke:

— Saulute, saulute, ka 
szvieti teip auksztai ir visa že- / 
me su savo auksine akia matai 
pasakyk man, kur yra mano 
baltas karvelis? Ar ilsisi ant 
aukszto- kalno, ar kur dingo 
vajidenije, jog negaliu jo pare- 
get?! Pasakyk man, saulute 
mano, saulute auksine!

Saulute apsidairė po visa 
svietą, bet niekur negalėjo pa- 
temint balto karvelio, ir su nu
liūdimų, atsake karalaitei:

— Ne, niekur negaliu joį 
matyt, niekur nerandu; ne yra 
jo vandenyje, nei ant kalnu, 
ne yra jo debesiuose.-

Gaila man tavęs, mano var
ginga motere, sztai ipaimk nuo 

(Tasa Ant 2 puslapio),
I

Paklau.se
apipra.su
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Žinios Vietines
— Parieta Nedelia,, atsibu

vo Kriksztyuos pas Leonus; 
Boczkauskns, 322 W. South 
uly. Kūdikis aiplaike varda Ro
bertas, per Kun. L. Peeziukevi- 
cziu, Szv. Juozapo bažuyczioje. 
Kriksztu tėvai buvo Mykolas 
Vaha ir panele Genia^Bureki li
te.

.—- Buvusi miesto gyvento
ja, ponia. Genia Vaitkieviczie- 
ne, isz Philade-lphijos; pasimi
rė Utaminke, po pint in Mercy
Douglas 1 igonbut e. 
tėvais vadinosi

Velione poi j 
Szirnoniuto.

Apie trys metai atgal apsigy
veno Philadelphijoje, Paliko 
savo vyra Joną ir sunu Joną, 
taipgi savo tėvelius Antanini 
Szimonia.i nuo 3.6 E. South uly., 
dvi. seserys : Dorota, pati Vinco 
Sznarponio, Chester, ir Prane, 
pati Juozo Stefanaviczio, isz 
Bethlehem ir broli Juozą, Jer
sey City, N. J. Kūnas paszar- 
votas pas savo tėvelius, 36 E. 
South uly., isz kur laidotuves 
invyks Sulbatos ryta su apiego- 
mis in Szv. Juozapo bažnyczio- 
je devinta valanda ir palaidos 
in parapijos kapinėse'. Gra’bo- 
rius V. P. Bartaszius laidos. 
Amžina atilsi!

— Subatoj pripuola Amt
elėto ir Szv. Eugenijuszo vyk., 
o Tautiszka Vardine: Aust i na. 
Ir ta diena: 1944 m., iszlaisvin- 
ta Tarybų Lietuvos sostine 
Vilnius; 1948 m., John L. Le- 
wisais mainieriu bosas atszauke 
Nepriklausomu mainier i u
straikas, kai 18 plieno kompa
nijų sutiko ant naujo kontrak
to; 1932 m., Hindenburg laimė
jo rinkimus Vokietijoje ir su- 
muszc Ilitleri, bet negavo ga
na balsu virszinti visus kitus 
kandidatus; 1861 m., Rusijos 
Carais Aleksandra Antrasis ku
ris buvo panaikinęs baudžiava, 
buvo nužudytas; 1949 m., Szv. 
Tėvas iszleido insakyma isz- 
mesti visus Komunistus ir ju 
draugus isz Kataliku bažny
čios; 1945 m., Amerikos Lai
vynas pradėjo bombarduoti 
Japonija, ne tik su savo di
džiais karisžkais laivais, bet il
su savo eroplanais; 1946 m.,

Kongresas sutiko Anglijai pa
skolinti tris bilijonus, septynis 
szimtus penkios deszimts mili
jonu doleriu ($3,750,000,000); 
1942 m., Amerikos Slapta Poli
cija suaresztavo asztuonis vy
rus ir szeszias moteris, visi jie 
yra intarti už padėjimą ir tal
kininkavimą su tais asztuo- 
niaisi Naciais, kurie buvo musu 
augszcziausioi teismo teisiami 
nž sznipinejirna ir szpiegavima 
Sovietu Rusijai.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola, penkta Nedalia po 
Sekminių, taipgi Szy. Bona
ventūro, o Tautiszka Vardine: 

Į Vidutis. Taipgi ta. diena: 1940 
m., visuotinu, lygiu ir "slaptu 
balsavimu Lietuvos Liaudis 
iszrinko atstovus in seimą; 
1789 m., Prancūzijoje prasidė
jo Revoliucija; 1925 m., pirmą
jį syki pasiseka per radiju susi
siekti susikalbėti skersai At
lant i k o ma res su Europa.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Henriko, o Tautiszka Vardine: 
Žvihgele. Ir ta diena: 1410 m., 
paskutiniu kartu Lietuviai su- 
mn'sze Kryžiuczius ties ^atge
riu ; 1945 m., Anglijos ulyczios 
ir miestai vol nuszvito po> to 
užtemimo per kara; 1946 m., 
Yugoslav)jos valdžia pasmerkė 
savo vada. Generolą Mikhailo- 
via ant suisizaudymo; 1948 m., 
Gen. John J. Pershingas pasi
mirė, jis buvo 87 metu amžiaus, 
jis buvo Amerikos Užsienio 
Armijų Komandorius per Pir
ma Pasaulini Kara. Taipgi 
sziandien Szv. Svithinio Die
na, jei sziandien lis, tai lis pei
kei u rios deszimts dienu.

— Utaiuinke pripuola Szv. 
Szvencz. Motinos Marijos 
Szkapliernos, Szv. Audriojo, b 
Tautiszka Vardine: Danguole. 
Taipgi ta diena: 1948 m., plie
no fabrikantai pakelia algas 
trylika centu ant valandos sa
vo darbininkams ir tuo paežiu 
sykiu plieną pabrangina; 1939 
m., Fritz Khun, Amerikos vy

riausias Nacis, suaresztuotas; 
1862 m., David G. Farragut bu
vo paskirtas pirmuoju Admi
rolu Amerikos Laivyno; 1378 
m., Jagela nuskandino Lietu
vos Kunigaiksztiene Birute.

Girardville, Pa.— *
Juozas Bulaitis, buvęs miesto

N

Garsus ‘Mayflower II’ Laivas Inplaukia In New Yorko Uosta ra laimėti ne su atominėmis 
bombomis ir su invairiais 
ginklais, bet su moteriszkomis 
paneziakomis.

LIETUVOS
PASIUNTINYBES

ATSTOVAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) *

Karininkai In Pagelba

Trijų metu mažyte Wan
da Griffin susirgo karsztli- 
ge, Californijoje. Jos tėvas 
tuo laiku buvo perkeltas isz 
Californijos inTexas.

Lakunu ir Armijos sztabo 
karininkai tuo jaus stojo in 
talka ir pagelba ir neužilgo 
mažyte, trijų metu Wanda 
buvo su eroplanais nugaben

ta pas savo tęva, Travis C. 
Griffin in Chase Field, Bee
ville, Texas.

Czia mažyte yra gerai ir 
rūpestingai prižiurioma ant 
Lakunu Sztabo eroplano in 
Moffett Field, California isz 
isz kur ji buvo nuveszta pas 
savo tėvelius.

□ o o
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Daug laivu palydėjo gar
su “Mayflower II” laiva, 
kai jis priplaukė prie New 
Yorko uosto. Szitas laivas 
buvo tyczia pastatytas taip 
pat kaip ir tas pirmutinis 
“Mayfower” laivas, su ku

riuo pirmieji žmones atplau
kė isz Anglijos 1620 metuo
se in Amerika ir pasiekė 
Plymouth Rock Massachu
setts.

Laivas dabar czia bus ant 
parodos, kad žmones galėtu

pamatyti kokiu mažu ir pras 
tai intaisytu, senoviszku lai
vu tie pirmieju Amerikie- 
cziai czia dryso per tokias 
placzias mares atplaukti.

o o o

gy v o n t o j as, k u ris sirgo ilgai įsitrucino. Jis paliko trumpa
laika, ir gydosi in lĮamburg li- 
gonbute, pasimirė Panedelyje. 
Paliko dvi dukterys: Irena ir 
Maigareta isz Philadelphia, 
taipgi du sunu: Juozą, Atlan
tic City, N. J., ir Prana, Phila
delphia. Laidotuves invyko Se- 
redos ryta isz Graboriaus M. J. 

‘McDonald koplyczios, su apie- 
gomis in Szv. Vincento bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

Allentown, Pa. —
.Cemento darbininku straikos 
in Allentown, Pa., ir plieno 
darbininku pareikalavimas di
desniu algų, pabrangino »visu 
Ainerikiccziu praffwenimo b. AineriKiecziu pragyvenimą ir 
ulžidare tukstanezius darbu ki- 
t iem s d arto i n ink a m,s.

raszteli:
“Mano gyvastis ir gyveni-i 

mas dabar pavojuje. Už keliu 
dienu asz tos komisijos busiu 
pražudintas. Asz labai meg- 
cziau dar kelis metus praleis
ti czia savo laboratoryjoje, bet i 
likimas kitaip lemia; ir asz ne- i 
noriu tuos metus praleisti ka
lėjime.’’

Jis buvo tos komisijos pa- 
szauktas už tai kad per tardi- 
nimus Chicagoje, 1955 metuose 
jo vardas keletą kartu buvo 
iszkeltas ir jis buvo minimas, 
kaipo vadas ir vedėjas Komu- 
nistiszku rateliu, 1930 metais.

Jis buvo tik 41 meto am- 
žiaUs. • :

Troy, N. Y. —
Dvidesizimts trijų metu am
žiaus Louis Moscatello, isz 
Troy, New York, kuris iszsi- 
gelbejo kai Andrea Doria lai
vas nuskendo ana vasiara; ana 
diena prigėrė Snyder’s ežere, 
netoli nuo Troy miesto.

MOTINA SUNAUS 
NUŽUDINTA

DONCASTER, ANGLIJA. - 
Darbininkas 27 metu amžiaus, 
James W. Storrs, prisipažino 
teisme kad jis nužudė savo mo
tina, kad ji policijai nepasaky
tu, kad jis buvo pavogęs pen
kis dolerius ir szeszios de-

INTARTAS
MOKSLINCZIUS

NUSIŽUDĖ
Z

PACIFIC GROVE, CALIF.
— Stanford Universiteto labai 
gabus mokslinczius ir Vėžio 
Ligos tyrinėtojas, William K. 
Sherwood, nusižudė, nes jis bi
jojo ateinaneziu tardinimu, kai 
Kongreso Komisija pareikala
vo kad jis pribūtu in posėdi ir 
pasiaiszkintu apie savo ryszius 
su Komunistais.

Jis nusižudė tik 48 valandas 
priesz tai, kada jis butu turė
jęs stoti priesz ta komisija, in 
San Francisco, Calif.

Komisijos virszininkas sako 
kad szitas mokslinczius tiek 
daug žinijo apie Komunistus, 
kad komisija buvo pasirengus 
prižadėti jam kad jis nebus 
kaltinamas ir gales eiti laisvas 
jeigu tik jis pasakys ka jis ži
no apie Komunistus ir ju veik
la. Jo žmona Barbora, rado ji 
savo laboratoryjoje ant grindų 
negyva. Policijantai ir dakta
rai sako kad iszrodo kad jis nu-

szimts penkis centus.
Jo motinos, 69 metu amžiaus 

Ponios Nellie Storrs lavonas 
buvo surastas po lova, Balan
džio 24-ta diena, kai ji buvo 
primuszta ir pasmaugta.

Jos sūnūs policijantams pri
sipažino kad jis buvo savo mo
tina nužudęs. Jis jiems pa- 
aiszkino kad jam labai reikėjo 
keliu doleriu ir kad jis žinojo 
kad jo motina tiek pinigu tu
rėjo, bet nesutiko jam tuos pi
nigus pavesti. Ji jam vėliau 
buvo pasakius kad ji kreipsis 
in policija. Kai ji taip jam pa
sakė, jis taipsupyko kad jis ja 
primusze ir galutinai pasmau
gė.

VAGYSTE
BAŽNYCZIOJE

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts moterų suknelių 
buvo pavogta isz Reformed 
Episcopal Bažnyczios, kuri 
randasi ant Greene ulyczios, 
prie Walnut.

Bažnyczios zakristijonas pa
sigedo tu suknelių ir pamate

kad vienas bažnyczios langas 
buvo pramusztas. Jo vardas 
Douglas Robinson.

Tos moterų sukneles buvo 
surinktos pasiunsti in misijas 
in tolimus krasztus.

Kunigužis sako kad jis ne
gali nustatyti kiek czia nuosto
lio yra padaryta nes sunku nu
statyti kiek tos apnesziotos 
sukneles buvo ar yra vertos.

BAŽNYCZIOS
AUTOBUSAS

APSIVERTĖ
LEBANON, OHIO. — Visas 

pulkas bažnytiniu žmonių, ku- 
rie važiavo isz bažnyczios, su
sižeidė, kai ju autobusas apsi
vertė ir nukrito in maža upeli.

Nelaime atsitiko apie trys 
mylios nuo Lebanon miesto. 
Bradley Johnson, to autobusio 
draiverys sako kad jis veže 23 
keleivius namo isz Free-Holi- 
ness Dievo bažnyczios, ir buvo 
sustojęs iszleisti viena keleivi.

Jo autobusio brekai, stab
džiai sugedo ir tas jo autobu
sas paslydo apie du szimtu pė
du atbulai nuo to kalno ir at
sidūrė in maža upeli. Visi 23 
keleiviai buvo nuveszti in Mi
ami Valley Ligonine del apžiū
rėjimo ir ju žaizdų apriszimo. 
Bet nei vienas nebuvo labai su
žeistas.

PANCZIAKU KARAS
EUROPA. — Europos rinka 

užplūdo “nylon” kojines, pan- 
cziaku isz anapus geležines už
dangos. Pasakiszkai pigiom 
kainom, kurios šukele Europos 
prekygininku susijaudinimą. 
Pernai tik isz Czekoslovakijos 
szmugelio keliu atėjo in Belgi
jos Tinka pustreczio milijono 
kojiniu, paneziaku poru. O Vo
kietijos prekybininkai pasiūlė 
tokiu szmugelio keliu atėjusiu 
kojiniu, paneziaku Holandijai 
864,000 poru.

Musu Prez. Eisenhoweris gal 
galėtu daug daugiau nuveikti 
tose Europos krasztuose jeigu 
jis tenai boboms pasiunstu 
daugiau paneziaku negu j u vy
rams ginklu. Iszrodo kad mes 
galėtume treczia pasauliui ka-

antraja iszeiti. Pageidautina 
vienok nurodė konsulas Sta- 
szinskas, kad mat invyktu dar 
p. Khruszcziovo, o ne jo vai- 
kaieziu laikais. Baigdamas, 
Lietuvos Pasiuntinybes atsto
vas pabrėžė insitkiinima, kad 
jokios ‘nemalonios nuolaidos’ 
Sovietu Sanjungai Rytu Euro
poje (tokias buvo siūles vienas 
pokalbio dalyvis) neatnesz pa
sauliui nei taikos, nei saugu
mo. Tu gerybių bus pasiekta 
tik žlugus tai blogybei, kurios 
vardas yra Sovietinis imperia
lizmas.
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Žino Kad Patiks 
Ponui i

Ponia kalba in pribuvusia 
mergina kuri jieszko tarnys
tes:

— Matau jog tavo paliudi
jimas yra labai geras, tiktai 
nežinau ar patiksi mano vy
rui? <.

Tarnaite — Nesirūpink 
misiuke, asz jam jau patikau 
nes jisai mane ant trepu jau 
pabueziavo, kada' ėjau pas 
tave!'

Tarnaite negavo darbo.

O IVMBltU HilU
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. • U. S. Al
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“Saule”, kaip szviete," taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

LIETUVISZKAS SURIS;

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

, FOUNTAIN — MICHIGAN /
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan. .;

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz LietuVdSt?^ bus 
gaminam.as tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera -kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo, at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN /




